
Kryteria ocen w ramach przedmiotu „Zajęcia techniczne”  

w klasach V-VI i „Technika w klasach IV” 

Szkoły Podstawowej 

  

Wymagania/Ocena  Ogólne kryteria stopni  
  
   

Niedostateczna / 1  
  

1) Uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) 

żadnych zadań nawet tych o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności. Nie opanował wiadomości i 

umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

z tego przedmiotu.  

2) Uczeń nie opanował minimum programowego.  
  
  
  

Dopuszczająca / 2  
  

   
  

1) Uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o 

niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. Opanował 

wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania  w danej klasie w stopniu minimalnym, co 

umożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu..  

2)  Uczeń  ma  braki  w  opanowaniu 

 minimum programowego.  
  
  
  

Dostateczna / 3  

1) Uczeń opanował wiadomości   

i umiejętności określone programem nauczania  w danej 

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań 

zawartych w minimum programowym. 2) Uczeń 

rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne 

o średnim stopniu trudności.  
  
  
  

Dobra / 4  

1) Uczeń nie opanował w pełni wiadomości 
określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 
zawarte w minimum programowym.  

2) Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje 

(wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne.  



  
  
  
  

Bardzo dobra / 5  

1) Uczeń opanował pełny zakres wiedzy  i 
umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie.  

2) Sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne  i praktyczne ujęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach.  
  
  
  

Celująca / 6  

1) Uczeń opanował pełny zakres wiedzy   

i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie oraz wykazał się wiedzą   i 

umiejętnościami wykraczającymi poza program 

nauczania.  

2) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne   i 

praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 

trudnych i problemów w nowych sytuacjach.  

Potrafi samodzielnie wykonać i przygotować dodatkową 

pracę praktyczną lub projektową.  
 


